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Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2018 r. poz. 450 ze zm.) w art. 5 ust. 5 nak?ada na Sejmik Województwa Wielkopolskiego
obowi?zek konsultowania z radami dzia?alno?ci po?ytku publicznego, organizacjami
pozarz?dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotycz?cych dzia?alno?ci statutowej tych organizacji.
Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy, na zasadach przewidzianych dla konsultacji projektów aktów
prawa miejscowego, istnieje obowi?zek przeprowadzenia konsultacji rocznego programu
wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi.

 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwa?? Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r. okre?li?
szczegó?owy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzk? rad?
dzia?alno?ci po?ytku publicznego lub organizacjami pozarz?dowymi oraz innymi podmiotami
dzia?aj?cymi w sferze dzia?alno?ci po?ytku publicznego w dziedzinach dotycz?cych
dzia?alno?ci statutowej tych organizacji.

W zwi?zku z powy?szym na mocy Uchwa?y Nr 5681/2018 Zarz?du Województwa
Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2018 roku rozpocz??y si? konsultacje spo?eczne projektu
„Programu wspó?pracy Samorz?du Województwa Wielkopolskiego z organizacjami
pozarz?dowymi oraz innymi podmiotami prowadz?cymi dzia?alno?? po?ytku publicznego na
rok 2019”. Zako?czenie konsultacji z organizacjami pozarz?dowymi realizowanych w formie
przyjmowania uwag na adres e-mailowy: pozytek@umww.pl lub poprzez przes?anie
wype?nionych formularzy do siedziby Urz?du Marsza?kowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu wyznaczono na dzie? 14 wrze?nia 2018 r. w??cznie.

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji zamieszczona zosta?a na stronie internetowej
Samorz?du Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl, w BIP Urz?du Marsza?kowskiego
Województwa Wielkopolskiego www.bip.umww.pl oraz na portalu „Wielkopolskie
Wici” www.wielkopolskiewici.pl.

W konsultacjach nie wzi??a udzia?u ?adna organizacja pozarz?dowa. Otrzymano pisemn?
opini? Wielkopolskiej Rady Dzia?alno?ci Po?ytku Publicznego. Propozycja zg?oszona podczas
konsultacji spo?ecznych projektu „Programu wspó?pracy Samorz?du Województwa
Wielkopolskiego z organizacjami pozarz?dowymi oraz innymi podmiotami prowadz?cymi
dzia?alno?? po?ytku publicznego na rok 2019” przez Wielkopolsk? Rad? Dzia?alno?ci Po?ytku
Publicznego wraz z ustosunkowaniem si? do niej przez Regionalny O?rodek Polityki
Spo?ecznej w Poznaniu stanowi za??cznik do niniejszej informacji.

 

Opinia Wielkopolskiej Rady Dzia?alno?ci Po?ytku Publicznego 

Zestawienie uwag i propozycji 
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